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Прикази сајтова (Web адресар) XI�I
– Историја Византије –
Paul Halsall (ed), “Byzantium: Byzantine Studies On The Internet”,
Internet History Sourcebooks, <http://www.fordham.edu/halsall/
byzantium> (19. I 2012).
Узевши у обзир да сајт
Internet History Sourcebooks
представља један од најзначајнијих и најстаријих web пројеката посвећених историјским
изворима на интернету и да
је настао као резултат интересовања византолога Пола
Халсала за нове технологије и
њихову примену и историјској
науци, не чуди да и одељак
посвећен византијским студијама представља незаобилазно чвориште за свакога
ко се крстарећи мрежом свих мрежа запутио у потрагу за хиљадугодишњом
историјом Византије и њеном изучавању. Поред најзначајније секције која садржи хронолошки и тематски сложене онлајн историјске изворе, тј. линкове ка
њима широм светске мреже, заинтересовани ће и у другим одељцима пронаћи
обиље неисцрпних путоказа ка релевантним садржајима попут: библиографија,
галерија слика, хронологија, листа владара, корисних софтверских алатки (нпр.
Skyglobe – програм за позиционирање звезда на небу у прошлости по разним
календарима) и друго. Једини недостатак сајта може представљати управо
оно што га препоручује као сајт број један када је реч о историји Византије и
византијским студијама, а то је тежња да се овде систематизују линкови готово
ка свакој другој релевантној локацији на интернету о овој теми, па се услед одлике weba да се свакодневно појављују нове, али и гасе постојеће адресе, мора
десити да неки линкови остану „мртви”, или да се појава новог квалитетног
садржаја не региструје и уврсти у постојећу систематизацију. Овај проблем
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решава се ажурирањем постојећег стања, те је стога сваком посетиоцу корисна
информација о времену последње измене.

The International Association of Byzantine Studies,
<www.aiebnet.gr> (19. I 2012).
Међународно удружење за византијске студије
(AIEB) са седиштем у Атини
основано је 1948. године
истовремено са одржавањем
византолошког међународног конгреса. Први председник Удружења је био
француски византолог Пол
Лемерл. На предлог Дионизиса Закитиноса, а у сврху
промоције византијских
студија, Удружење од 1964. године издаје и Билтен који свим заинтересованим
пружа информације о новим публикацијама и радовима у припреми, као и истраживачким пројектима у различитим областима византологоје. Са уласком у
информатичко доба и у сврху функционалнијег деловања, на конгресу у Андросу 2003. године је одлучено да улогу Билтена преузме интернет презентација
Удружења. Том приликом је генерални секретар Удружења Евангелос Крисос
презентовао пилот верзију сајта, а присутне замолио да и остале обавесте да
ће од сада информације о свим активностима бити објављиване на сајту који
ће бити ажуриран два пута годишње. У том смислу сајт AIEB садржи све релевантне податке везане за деловање Удружења, од општих података, управе
и организације подружница по државама, преко билтена, конференција и активности, па до новијих публикација, линкова и контакт информација. Треба
напоменути и да сајт има верзије на француском, енглеском и грчком језику,
али и да поједини одељци нису редовно ажурирани.
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BYZANTIUM – Society for the Promotion of Byzantine Studies Online,
<www.byzantium.ac.uk> (19. I 2012).
Енглеско Друштво за
промоцију византијских
студија (SPBS) удружење
је која заступа Уједињено
Краљевство у Међународном
удружењу за византијске
студије (���������������
AIEB). Друштво
је основано 1983. године,
с намером унапређивања
и проучавања знања о
историји, култури, језику и
књижевности Византијског
царства и његовог окружења. Интернет презентација Друштва даје разне
информације везане за његову делатност: новости, календар догађаја, покривање
трошкова за учествовање на симпозијумима, публикације Друштва и његових
чланова, студирање историје Византије на универзитетима Уједињеног
Краљевства, корисне линкове, могућност приступања Друштву. На сајту
је недавно отворена и нова секција посвећена наставним изворима која ће
укључивати и „неформалне” и „приватне” преводе текстова, али је тренутно
недоступна, јер је у току њена реконструкција. Такође, треба истаћи да ће
посетиоци сајта пронаћи информације везане за дешавања у византологији и ван
Велике Британије, попут есеја Хироуки Хашикаве (Hiroyuki Hashikawa), са Кјото
универзитета, који даје историјски преглед византијских студија у Јапану.

Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, Лаборатория истории Византии и
Причерноморья, <http://www.hist.msu.ru/Labs/ByBSea/index.htm>
(20. ��������
I 2012).
Научноистраживачка лабoраторија за проучавање Црног мора и Византије
у средњем веку Одељења за историју Московског државног универзитета основана је 14. маја 1990. године ради спровођења свеобухватних истраживања
те теме, претраге и објављивања нових архивских извора, креирања база података, идентификације историјских и типолошких образаца развоја у региону
Византије и Црног мора у својим односима са регионом Русије, Западне Европе
и држава Истока. На сајту Лабoраторије у одељку Извори доступна је дигитализована грађа Massaria Caffae 1374. из фонда Банке Св. Ђорђа Државног архива
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у Ђенови. Реч је о детаљној
књизи евиденција прихода
и расхода ђеновљанских
званичника у граду Кафи
(данас Феодосија у Украјини) којом је у то време
управљала Ђенова и чији
конзул је од 1316. године
одатле управљао свим ђеновљанским колонијама
у Црном мору. Пројекат
дигитализације овог фонда
настао је као плод успешне сарадње између Лабoраторије и Државног архива у
Ђенови. Ради практичности рада на тексту, на сајту Лабoраторије је дат и скенирани Речник скраћеница италијанског и латинског језика A. Capelli, објављеног
у Милану 1912. године.

Историјска библиотека. енциклопедија историје и књижевности
на српском језику, <http://www.istorijskabiblioteka.com> (19. I 2012).
У оквиру Историјске
библиотеке, интернет енциклопедије на српском
језику, поред других и веома квалитетних текстова
из области политичке, војне
и историје књижевности,
могу се пронаћи и чланци
посвећени историји Византије и византологији.
Поред одредница везаних
за политичку историју, који
су нанизани у рубрици Византијско царство, претражујући сајт путем тагова
наилазимо и на текстове посвећене византијским историчарима, византолозима
и изворима за историју Византије. Занимљиво је да се на сајту налази и Речник
византијских титула, али је нерегистрованим корисницима онемогућен приступ.
Требало би скренути пажњу да је ту обимну библиотеку могуће претраживати
према неколико критеријума: задате речи, садржаја, азбучног реда, категорије,
тагова. Важно је напоменути и да је ова библиотека иако у неким деловима
обогаћена популарним рубрикама (Занимљивост дана, Да ли сте знали, Из штам-
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пе...), веома озбиљно и научно утемељена, а то се види у великом броју извора
и научне литературе који су коришћени у њеном креирању, што је ретка појава
у нашем сајбер простору. Због свега тога уредницима Историјске библиотеке
(Урош Миливојевић, Милош Милојевић, Наташа Пешић) треба честитати на
добро замишљеној и реализованој идеји.

Chris Ambrose, Explore Byzantium,
<http://byzantium.seashell.net.nz> (19. I 2012).
Сајт Истраживање Византије представља добар
пример за популаризацију
византијске историје и цивилизације без оптерећивања
академским садржајима. О
аутору сајта Крису Амброузу не сазнајемо ништа
више од самог имена, те
стога претпостављамо да
је реч о заљубљенику у
историју и културу Византије који је одлучио да своја интересовања преточи у једну прегледну и широј
публици занимљиву интернет презентацију. Поред краћег уводног текста и
хронолошког прегледа историје Византије, презентација садржи неколико
занимљивих делова, попут чланака о византијском друштву (цару и двору,
женама, сељацима и пољопривредницима, војсци, државној управи, цркви),
приказе књига, галерију фотографија и историјских карата, а ту је и препорука
за друге интернет локације разврстане по групама (општи прегледи са изворима; колекције линкова; хронологије; организације; нумизматика; историја
уметности, галерије и музеји; живот и људи у Византији).
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“Coins of the Byzantine Empire”, History & Numismatics,
<http://www.wegm.com/coins/byindex.htm> (20. I 2012).
Насловна страна сајта
Историја и нумизматика
посетиоцу пружа могућност уласка у пет основних
одељака презентације: Византија (новац Византијског
царства 330–1453), Венеција
(новац Млетачке републике
726–1797), Србија (новац
средњовековне Србије – 13.
и 14. век), Трапезунт (Трапезунтско царство 1204–1468) и
Фреске (фреске из средњовековне Србије и Македоније). Виртуелно путовање
кроз историју Византије посматрано из нумизматичке перспективе организовано
је линкованим хронолошким низом византијских владара, а уласком у сваки
линк отвара се чланак који се састоји од фотографија новчића са нумизматичким
описом и текста о владару за чије владавине је новац искован. На дну почетне
странице налази се и мени са препорученим линковима ка другим локацијама
везаним за ову тематику и њиховим описом, краћи речник појмова ради лакшег
сналажења у овој материји, те комплетна листа византијских царева са годинама
владања. Почетна страница садржи и улазак у виртуелну галерију византијских
артефакта из колекције Археолошког музеја у Истанбулу који су изложени у
оквиру музејске поставке са називом Истанбул кроз векове.

